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                                                                                   Acta    da    Sessão    Ordinária    da  

                                                                                   Assembleia Municipal do Concelho 

                                                                                  de   Figueira    de  Castelo  Rodrigo, 

                                                                                   realizada    no   dia   trinta  de  Abril                                                    

                                                  de dois mil e dez 

                       

 

-------Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e dez, pelas catorze horas e trinta minutos, 

no Auditório da Casa da Cultura, comigo, Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente Técnica 

da Câmara Municipal, compareceram os Senhores Deputados para a realização da 

sessão ordinária da Assembleia Municipal, convocada de acordo com o n.º 1, do artigo 49º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                         

-------O Senhor Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal deu início aos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------

--------Ao efectuar a chamada, verificou-se a ausência dos Senhores Deputados: ----------------

------- - Maria da Conceição Laviados Aguilar; -------------------------------------------------------------------

------- - Manuel dos Santos Guerra; -------------------------------------------------------------------------------------

------- - Bruno Miguel Aguilar Silva; --------------------------------------------------------------------------------------

------- - Henrique Manuel Ferreira da Silva; --------------------------------------------------------------------------

------- - Feliciano Pereira Martins; ----------------------------------------------------------------------------------------

------- - Carlos Alberto de Almeida Simões; --------------------------------------------------------------------------

------- - Teodoro Augusto Farias, Presidente da Junta de Freguesia de Colmeal; --------------------

------- - António Quadrado Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de Figueira de 

Castelo Rodrigo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ - Anabela Saraiva Pinto Coelho, Presidente da Junta de Freguesia de Freixeda do 

Torrão; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ - Tomás Monteiro Gouveia, Presidente da Junta de Freguesia de Vermiosa; ------------------

-------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal comunicou a justificação dos 

Deputados: Maria da Conceição Laviados Aguilar por razões de saúde; Feliciano Pereira 

Martins; Carlos Alberto de Almeida Simões; Teodoro Augusto Farias, Presidente da Junta de 

Freguesia de Colmeal e Anabela Saraiva Pinto Coelho, Presidente da Junta de Freguesia 

de Freixeda do Torrão por motivos profissionais, António Quadrado Fernandes, Presidente 

da  Junta  de  Freguesia  de Figueira  de Castelo Rodrigo  por questões de  ordem pessoal e 
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Bruno Miguel Aguilar Silva devido a causas alheias à sua vontade. ----------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Vamos dar início a esta sessão da assembleia municipal.” ----------------------------------------------------

------1- Período Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------

------1.1. Leitura, apreciação e aprovação da acta da sessão de 26 de Fevereiro de 2010. ------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Está por conseguinte à consideração, por isso se tiverem algum comentário a fazer façam 

favor. Colocada à votação foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros 

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Vamos agora entrar no período antes da ordem do dia para alguma questão que seja 

pertinente e pretendam abordar.” --------------------------------------------------------------------------------------

------- Francisco António Fresta Darei, Segundo Secretário da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhoras e Senhores Deputados. Hoje, eu e muitos colegas Presidentes de Junta do nosso 

concelho estivemos presentes numa acção de formação sobre gestão autárquica, 

ministrada pela CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro). 

Todos nós aprendemos mais alguma coisa com essa acção de formação, que é mais um 

passo para podermos exercer o nosso cargo de autarcas junto dos nossos munícipes. Como 

sabem gerir hoje em dia uma autarquia, não é o mesmo que geri-la à uns anos atrás. Hoje 

existem outras exigências que não havia noutros tempos, tanto a nível pessoal como de 

outros meios e equipamentos. Senhor Presidente aqui à uns anos foi desenvolvida a 

modernização administrativa de todas as juntas do concelho, incluindo a de Almofala 

dotando-as de equipamentos modernos e sofisticados, ganhando todas elas novas formas 

na melhoria do atendimento às pessoas, passando a partir daí a haver uma melhor gestão a 

todos os níveis. Hoje nesta acção de formação, apercebi-me de que a modernização feita 

anteriormente está praticamente obsoleta, porque os equipamentos que as juntas possuem, 

a maior parte já não tem capacidade para fazer face às novas exigências feitas a todas as 

autarquias, incluindo a minha. Senhor Presidente da Câmara Municipal, por este motivo e, se 

me é permitido gostaria de propor que o município a que Vossa Excelência tão doutamente 

representa, elaborasse uma candidatura global para modernizar todas as freguesias do 

concelho com novos e modernos equipamentos, para que todos nós possamos prestar e 

desempenhar com dignidade as funções de autarcas, porque os equipamentos que ontem 

eram óptimos, hoje não respondem às necessidades de cada um e, os nossos munícipes 

merecem todos o melhor que nós lhe possamos dar.” ---------------------------------------------------------- 
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------- Francisco Costa Santa Comba, Presidente da Junta de Freguesia de Escarigo: “ Eu 

estive nessa formação e sei que as freguesias do concelho de Almeida foram todas 

modernizadas, pois foi apresentada uma candidatura conjunta, mas havia uma 

associação de freguesias e nós teremos que nos associar também, não foi com o apoio da 

câmara municipal, mas fica à mercê da nossa iniciativa, porque na realidade o 

equipamento informático de que dispomos já não responde às necessidades existentes 

hoje em dia, uma vez que é indispensável proceder a actualizações no software. Assim 

sendo, subscrevo na íntegra as palavras proferidas pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Almofala.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Mais alguém tem algum assunto ou sugestão a apresentar neste período?” -----------------------

------- António Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal: “ Muito obrigado. 

Boa-tarde Senhor Presidente da Mesa, Membros da Mesa e a todos os Senhores 

Deputados Municipais. Aproveito este dia trinta de Abril para lhes falar das 

Comemorações do 25 de Abril e da Semana Cultural do Livro e da Leitura que ainda 

decorre, convidando todos a participarem. No ano passado por esta altura fui de certo 

modo criticado, uma vez que a nossa câmara não comemorava o 25 de Abril e não vivia 

o seu espírito. Em boa verdade é que nos revemos nele e, em cada dia agimos de acordo 

com os seus ideais. Este ano tivemos grandes espectáculos musicais e culturais para 

comemorar Abril, tanto é que as pessoas que nos fazem esses comentários não tomaram 

parte activa, nem marcaram presença assídua, porque pessoas vindas de fora disseram-

nos que foram comemorações ao mais alto nível, por isso o 25 de Abril uma vez mais foi 

festejado e, teve a sorte de estar integrado na Semana Cultural do Livro e da Leitura 

repleta de actividades que ainda não terminaram. Quero ainda dar resposta a este repto 

lançado pelas Juntas de Freguesia que nós temos sempre candidaturas no terreno, mas a 

apresentação destas exigem a apresentação de um projecto, assim como um grande 

esforço de trabalho, de levantamento, de diagnóstico, de cálculo, de viabilidade 

financeira e, muitas delas não surtiram grande efeito como foi no caso da modernização 

administrativa, mas já fizemos outras com grandes resultados, como foi o caso da que 

proporcionou a aquisição de equipamentos informáticos e obras de melhoramento do 

espaço. Portanto não estamos fora de fazer uma candidatura de modernização das 

juntas, só que a câmara municipal é ilegível para elaborar um projecto destes, só em 

conjunto com a COMURBEIRAS e está feita a nível da modernização autárquica, por isso as 

possibilidades  de  modernizar  são  muito  escassas. Nessa  acção não sei se os informaram  
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que a nível do Orçamento de Estado tem uma rubrica específica para a modernização das 

juntas de freguesia, à qual já recorremos, em que o sentido era uma freguesia por ano em 

cada concelho e, uma vez utilizada não podia usufruir novamente dela, pois da lista das 

dezassete freguesias do nosso concelho já todas elas foram dotadas deste esforço financeiro 

para modernização, quer seja em obras, quer na aquisição do quartel em Escarigo, entre 

outras. Na realidade não existe um programa para esta candidatura, porque a medida 

estipulada no QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) relativa a esta questão da 

modernização administrativa, só associados a outros municípios que foi o que fizemos, por 

isso Senhores Presidentes de Junta estaremos atentos a todas as possibilidades que tenhamos 

de inovar quer do ponto de vista administrativo, quer dos equipamentos, o certo é que 

muitas vezes estão modernizadas a nível dos equipamentos como tractores, alfaias, cisternas, 

máquinas com incentivos da própria câmara municipal em que comparticipou com 30% no 

valor da aquisição dos equipamentos, porque nunca houve uma única medida de apoio 

dos fundos comunitários para estas situações, pois como sabem as Juntas no seu todo 

recebem 244 milhões de euros dos 53 mil milhões de euros do Orçamento de Estado, por isso 

sou solidário com essa posição de que devia vir mais dinheiro para as Juntas de Freguesia, 

designadamente para o território, a segurança, a acção social dos nossos idosos em que as 

pessoas desconhecem se tem passado mal ou bem e como entidade de proximidade podia 

fazer esse levantamento, para a prevenção dos incêndios, mas infelizmente se para os 

municípios disponibilizam muito pouco para as Juntas de Freguesia não dão nada.” -------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Vou aproveitar para dizer que fiquei muito satisfeito com a Semana Cultural do Livro e da 

Leitura, assim como com as Comemorações do 25 de Abril, contudo gostava de ressalvar a 

importância do 25 de Novembro porque eu vivi-o em Lisboa com uma certa tensão porque 

era Deputado Constituinte na altura e, posso afirmar sem cometer nenhum erro em abono 

de ninguém, só a verdade, que nunca me esqueci mais do célebre grupo de grandes 

democratas, grandes homens que o despoletaram, mas se não tivéssemos posto fim ao 25 

de Novembro naquela hora estávamos a apoiá-los e cairíamos ou numa guerra civil ou 

numa ditadura do proletariado. Assim sendo tomo a liberdade de dizer que se temos todos 

os anos uma comemoração do 25 de Abril, se devia pedir também uma comemoração do 

25 de Novembro, pois estou convencido de que iríamos estar no verdadeiro caminho da 

liberdade. Tenho dito. “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------2- Período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------------

-----2.1. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a 

actividade municipal e situação financeira do Município, nos termos da alínea e) do n.º1 do 

artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 - 

A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal: “ Muito obrigado 

Senhor Presidente da Mesa. Neste período decorreram vários eventos, para além da 

Semana Cultural do Livro e da Leitura, da celebração do 25 de Abril e de algumas 

iniciativas que estão inseridas no Centenário da República que agora comemoramos, em 

que tivemos o Professor Fernando Catroga, a Professora Maria do Rosário Cunha, o Professor 

Carvalho Aron, tal como a Escola Secundária de Figueira a dar o seu contributo nas 

comemorações do Centenário da República, reforçando os valores da cidadania e da 

igualdade de oportunidades, organizou-se um Torneio de Jogos Tradicionais, o Grande 

Prémio de Atletismo de Figueira de Castelo Rodrigo, uma Exposição do Brinquedo, 

participou-se no Projecto “Limpar Portugal”, em que dezenas de toneladas de resíduos 

foram retirados por esses campos fora no nosso concelho e com muitos voluntários a 

participar, mas a nível das freguesias e por fraca participação nossa não houve muita 

adesão, pois tirando a Freixeda do Torrão mais nenhuma aderiu. Salientava ainda que no 

dia cinco de Junho vamos fazer uma nova acção de âmbito concelhio e, pedimos o apoio 

de todos, porque a acção parte do voluntário, mas é necessário que as Juntas de Freguesia 

predisponham o transporte para os monos, pneus e ferro velho, para ver se identificávamos 

mais alguns lugares que estão cheios de entulho, para que então nesse dia tentássemos 

fazer uma campanha de voluntariado, mas também com a participação das Juntas de 

Freguesia, de modo a limpar-mos um pouco mais o concelho, o Ecocentro estará aberto 

para depositar os resíduos, pois hoje em dia não há razão para se deitarem resíduos nos 

pinhais, nos caminhos, nos terrenos uma vez que existe possibilidade dos escoar, por isso 

esse projecto de “Limpar Portugal” é oportuno e, faço aqui um apelo a todas as Juntas de 

Freguesia para esse dia se auto-disponibilizarem para apoiar os privados e os voluntários 

que esperemos que sejam muitos a quererem participar numa acção para limpar o 

concelho, pois ainda existem muitos resíduos para serem depositados no lugar devido e, 

para finalizar comemorámos também o Dia do Livro Português. Ao nível de obras, 

fornecimentos e empreitadas iniciou-se a grande reparação da ETAR de Almofala em 

parceria com as Águas do Zêzere e Côa, foi lançado o concurso público para a 

elaboração do  projecto da Escola de Vela e Desportos  Náuticos em Barca de Alva, deu-se 
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início à construção do Lar da Reigada, uma obra da IPSS local, mas que vai ser apoiada 

pelo  Município, deu-se continuidade aos arruamentos na Vermiosa e, continuaram-se os 

arranjos urbanísticos de passeios na Vila de Figueira de Castelo Rodrigo, nomeadamente no 

Bairro das Arroteias. A nível de endividamento a situação mantém-se estável, com a 

câmara a assumir todos os encargos com juros e amortizações. Quanto aos fornecedores 

também nos encontramos numa posição estável, pois estamos a pagar a menos de 

noventa e um dias, tirando aquele grande fornecedor que é as Águas do Zêzere e Côa que 

ainda tem um activo sobre a câmara municipal, um crédito de um milhão e quinhentos e 

dezassete mil euros, sendo esta então a situação do município.” ----------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Agora pedia a vossa atenção para os pontos 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 da ordem de trabalhos, 

podem ser votados da mesma forma, ou seja, por minuta, uma vez que todos eles dizem 

respeito a regulamentos que já aqui foram tratados convenientemente, sendo 

posteriormente e de acordo com a lei afixado para inquérito público e, agora volta 

novamente a esta assembleia para ser aprovado, uma vez que não sofreu nenhuma 

alteração, tornando-se assim mais célere o processo de publicação em Diário da 

República. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

-------2.2. Análise, Discussão, e Aprovação da Proposta n.º 31 - PCM / 2010, Inquérito Público 

- Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por minuta.” -----------------------------------------------

-------2.3. Análise, Apreciação e Aprovação da Proposta n.º 33 - PCM / 2010, Integração no 

Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial entre os Municípios da Beira Interior Norte 

e a Diputación Provincial de Salamanca. ---------------------------------------------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: 

“Vou colocar a proposta à consideração da Assembleia. “ ------------------------------------------------

------- António Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal: “ Como é do 

conhecimento dos Senhores Deputados, a Beira Interior Norte e a Diputación de Salamanca 

tem vindo a cooperar, a estabelecer convénios de cooperação que foi de candidaturas 

comuns e conjuntas ao INTERREG, que era uma iniciativa comunitária que disponibilizava 

fundos comunitários para a nossa região, sobretudo para projectos que se destinassem ao 

estreitamento das comunicações na fronteira, pois a estrada entre Mata de Lobos e 

Figueira de Castelo Rodrigo foi paga em 75% por esse fundo, porque era uma estrada para 

a  fronteira,  os  projectos  de  apetrechamento  para  a  protecção  civil,  pois  chegámos a 
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receber do INTERREG quinhentos mil euros por ano, o que significa que ajudava no  nosso 

orçamento. Neste momento esta iniciativa comunitária está praticamente sem dinheiro, 

pois o valor foi reduzido e, a nova cooperação pressupõem a criação de agrupamentos 

europeus de cooperação territorial, ou seja, é uma figura jurídica ao abrigo da lei de 

cooperação entre Portugal e Espanha que permite criar um agrupamento europeu de 

interesses e, esse sim terá autonomia para se financiar na União Europeia e terá autonomia 

para desenvolver actividades de cooperação transfronteiriça. Todos os municípios da Beira 

Interior Norte e a Diputación de Salamanca participaram neste convénio e, portanto 

estamos a dar os primeiros passos, até porque existem também apoios para a própria 

criação de agrupamentos europeus e, portanto um conceito que vamos começar a ouvir 

falar é do AECT que é o promotor pela cooperação territorial que depois se tiver meios 

financeiros, aí haveremos de realizar candidaturas sobretudo e, na mesma óptica mais para 

as freguesias de fronteira tais como Escalhão, Mata de Lobos, Almofala, Escarigo e 

Vermiosa do que para as outras freguesias, em termos de projectos físicos que ali possam vir 

a ser desenvolvidos. Em princípio esta entidade ficará sediada em Vilar Formoso e, o que se 

trata agora é de aprovar a integração do nosso município nesta AECT, o qual já foi 

deliberado por unanimidade em câmara municipal. “ -------------------------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Colocado à votação foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros presentes. “ --- 

-------2.4. Análise, Discussão e Aprovação da Informação n.º 22/AA/2010, Alteração ao 

Orçamento n.º 5/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: 

“Vou colocar a proposta à consideração da Assembleia. “ ------------------------------------------------

------- António Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal: “ Esta alteração é 

um mero reforço das verbas da assembleia municipal para custear ajudas de custo, 

transportes, deslocações, ou seja, é um reforço simbólico das verbas da assembleia. “ ---------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

“Esta instituição gasta pouco e, somos pouco exigentes.” ---------------------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: 

“Colocado à votação foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros presentes.” ---

-------2.5 Análise, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 41 - PCM / 2010, Inquérito Público - 

Regulamento Municipal de Incentivo à Maternidade e Fixação de Jovens Casais no 

concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. -------------------------------------------------------------------------- 
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------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por minuta. “ ---------------------------------------------

-------2.6. Análise, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 42 - PCM / 2010, Inquérito Público - 

Regulamento Municipal de Incentivo à Recuperação de Pombais Tradicionais. --------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: 

“Colocada à votação, a proposta foi aprovada por minuta. “ -------------------------------------------- 

-------2.7. Análise, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 43 - PCM / 2010, Inquérito Público - 

Regulamento Municipal de Incentivo à Plantação de Amendoeiras e Castanheiros. -------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: 

“Colocada à votação, a proposta foi aprovada por minuta. “ --------------------------------------------

-------2.8. Análise, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 44 - PCM / 2010, Inquérito Público - 

Regulamento de Taxas, Licenças e Prestação de Serviços do Município de Figueira de 

Castelo Rodrigo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: 

“Colocada à votação, a proposta foi aprovada por minuta. “ --------------------------------------------

-------2.9. Análise, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 45 - PCM / 2010, Segunda Revisão 

ao Plano Plurianual de Investimento e Orçamento de 2010. -------------------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: 

“Vou colocar a proposta à consideração da Assembleia. “ ------------------------------------------------

------- António Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal: “ trata-se de 

pequenos ajustes no orçamento relativo ao BPI, em que houve a necessidade de reforçar 

verbas pois, para podermos financiar obras temos de ter dotação orçamental, porque por 

exemplo reduzimos nas despesas dos equipamentos informáticos, uma vez que a 

candidatura administrativa está em princípio ainda muito atrasada, para reforçar outras 

verbas no ramo das comunicações, na beneficiação de ruas, nomeadamente vamos 

lançar a concurso a pavimentação da rua Padre Augusto Garcia. “ -----------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: 

“Colocado à votação foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros presentes.” ---

-------2.10. Análise, Apreciação e Aprovação da Informação Semestral e parecer sobre a 

Informação Financeira Semestral, em cumprimento da alínea d), do número 3 do 48.º da Lei 

das Finanças Locais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Vou colocar a proposta à discussão da Assembleia. “ --------------------------------------------------------  
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------- António Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal: “ Este é um 

documento que tem de vir à assembleia municipal, em que é realizado pelo Técnico 

Oficial de Contas, ao qual não tenho mais nada a acrescentar. “ -------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: 

“Colocado à votação foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros presentes.” -

-------2.11. Análise, Apreciação e Aprovação da Proposta n.º 47 - PCM / 2010, Prestação de 

Contas de 2009 e Certificação Legal das Contas. --------------------------------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Vou colocar a proposta à discussão da Assembleia. “ -------------------------------------------------------

------- António Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal: “ Nas contas de 

2009, cuja a receita total foi de nove milhões e quinhentos e cinquenta e um mil euros, 

acaba por traduzir alguma dificuldade financeira, mas ainda assim honrámos todos os 

compromissos que nos tínhamos proposto cumprir, pois lançámos ainda algumas obras e 

equipamentos designadamente a ampliação da rede de águas do concelho, 

particularmente no Rodelo e, da rede de esgotos em Vilar de Amargo, a remodelação das 

instalações sanitárias em Figueira de Castelo Rodrigo, a reabilitação de algumas 

habitações, a aquisição de eco pontos de terceira geração, a pavimentação do caminho 

rural Vilar Torpim/Bizarril, o caminho rural de acesso ao Colmeal, iniciámos a regeneração 

urbana na vila, com a Avenida Heróis de Castelo Rodrigo através dos separadores 

centrais, a construção de abrigos de passageiros em Figueira de Castelo Rodrigo, Escalhão 

e Barca D’Alva, o arranjo do Largo Perpendicular à rua Adelino Amaro da Costa, a 

regularização e alargamento da estrada de Vale de Afonsinho/Freixeda do Torrão, arranjo 

das Ruas Santo António e Porfírio Junqueiro em Figueira de Castelo Rodrigo, requalificação 

do Largo Espírito Santo em Escalhão, a requalificação do Largo da Igreja de Algodres, 

pavimentação da rua Adolfo Cabral Matos, da Rua e Travessa dos Moleiros, da 

pavimentação do troço Algodres/Vale de Afonsinho, a construção de passeios de acesso 

ao Estádio Municipal, pavimentação da estrada de Escalhão, a colocação de Painéis 

Electrónicos de Informação Municipal, a instalação de um Mini Campo Municipal, a 

adaptação da Escola Primária de Castelo Rodrigo a Sede da Associação das Aldeias 

Históricas, requalificação da zona envolvente à Igreja de Figueira, a requalificação urbana 

do Lote Adjacente ao Pavilhão Multi-Usos, a beneficiação e ampliação do Cais Turístico de 

Barca D’Alva, a construção de um Passeio Ribeirinho entre Douro e Águeda, o projecto de 

um  Centro Náutico de Barca D’Alva, a  Praia  Fluvial, Arranjo  Paisagístico em  Cinco Vilas - 
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Elaboração de Projecto, a colocação de vedações laterais nas bancadas do Estádio 

Municipal, equipamento de Cardio Fitness para as Piscinas Municipais, as despesas normais 

com Transportes Escolares e Comunicações, assim como no apoio a Instituições, 

Associações Desportivas e Agrupamento de Escolas, os combustíveis para o Aquecimento 

de Equipamentos, encargos das Instalações, de entidades Recreativas e Culturais, os 

encargos de Serviços de Água, Saneamento, Limpeza e Resíduos. Portanto são estas as 

Despesas do ponto de vista Corrente atingimos os seis milhões e cento e sessenta e nove mil 

euros e de Capital três milhões e quatrocentos e noventa e um mil euros para as Freguesias 

foi atribuído um subsídio total de oitocentos e sessenta e três mil euros, sendo que tivessem 

sido apoiadas outras instituições, tais como IPSS’S, Lares de Terceira Idade, Cooperativas de 

Ovicultores, entre outros. No fundo o orçamento é o registo das nossas operações 

contabilísticas, de todas as contas e despesas de 2009 que segundo os Revisores Oficiais de 

Contas estão apresentadas de forma correcta, tendo aumentado o Património do 

Município e, tem a verificação dos presentes com a Conta de Gerência de 2009. Para o 

ano com o envio de fundos comunitários que o QREN atrasou e, que não houve recurso a 

financiamentos, embora tenhamos o empréstimo aprovado pelo Tribunal de Contas, não 

houve recurso a empréstimos de longo prazo, o que acabou por atrasar em termos de 

execução orçamental. “ --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: 

“Colocado à votação foi aprovado por maioria dos votos dos membros presentes, uma vez 

que se verificou a abstenção dos Deputados Municipais José Maria Quadrado Tondela, 

José Orlando Sousa Mano e Cristiana Amélia Nunes Mendes.” -------------------------------------------- 

-------3. Outros assuntos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------3.1. Correspondência recebida e outras informações. -------------------------------------------------

-------3.2. Intervenção do público. --------------------------------------------------------------------------------------

------ - Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Quanto a este ponto, comunico que nada de relevante foi recebido para se proceder a 

debate nesta assembleia. Quanto à intervenção do público, ninguém manifestou vontade 

em intervir. “---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade de votos dos membros presentes, 

que a presente acta fosse aprovada em minuta, nos termos do n.º 4 do artigo 40º, do 

Regimento da Assembleia Municipal e do n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------- 
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-------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia declarou 

encerrada a sessão, quando eram dezasseis horas e trinta minutos, da qual se lavrou a 

presente acta que vai ser assinada por mim, Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente 

Técnica da Câmara Municipal, que a secretariei e redigi e pelo Senhor Presidente da Mesa 

da Assembleia, Mário José Pimentel Saraiva Salvado. --------------------------------------------------------- 
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